
         П Р Е Д Л О Г    
       

На основу члана 32. а у вези члана 20. став 1. тачка 17. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 41. став 1. тачка 42. 
Статута oпштине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 
и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18), Скупштина општине Димитровград, на седници 
одржаној дана _____2018. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ 
ДИМИТРОВГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПЛАНИРАНИМ СРЕДСТВИМА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ У 2019. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 Даје се сагласност на Програма рада Центра за социјални рад за општину Димитровград за 
2019. годину са планираним средствима за вршење послова социјалне заштите из надлежности 
Општине у 2019. години, донет од стране Управног одбора установе опш. 39/2018 од 03.12.2018. 
године. 
 
 

Члан 2. 
 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Димитровград. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење овог Решења постоји у Закону о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), где законодавац у члану 20. 
ставу 1. тачки 17., а преко Скупштине општине, даје овлашћење јединици локалне самоуправе да 
оснива установе у области социјалне заштите, прате и обезбеђују њихово функционисање. 
 Статут општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 
156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18), у члану 41. ставу 1. тачки 42. прописује да 
Скупштина општине као оснивач даје сагласност на Програм рада кориснику буџета, односно у 
овом случају Центру за социјални рад коме је оснивач. 
 Основни разлог доношења овог Решења јесте поштовање императивних законских норми, 
са циљем обављања делатности за које је установа регистрована. 
  
 
 
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року 
                           од 30 дана од дана достављања решења. 
 
 
 Решење доставити: 
 

 Центру за социјални рад за општину Димитровград, 
 Управном одбору, 
 Архиви. 

 
 

Број: __________________ 
У Димитровграду, __________2017. године 

                                 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                          Зоран Ђуров 


